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Požehnané VIANOCE 
 Po ročnej pauze znova máme čas tichých, 
zimných večerov. V našich srdciach prežívame 
Advent. Opäť sú tu milostiplné sviatky. 
 Ak sa zamyslíme nad tým, čo znamenajú 
Vianoce, tak zistíme, že sú neodmysliteľnou 
súčasťou nášho života. Prinášajú do našich 
sŕdc a domovov pokoj, Božiu lásku, vnútornú 
radosť. Otvárajú sa Štedrým večerom. Štedrý 
preto, že aj večera je štedrejšia ako inokedy. 
Na našich stoloch blikne svetielko, ktoré je 

znamením, že prichádza Božie dieťa. V každej duši skryto žije túžba, 
aby svietilo čo najdlhšie až do budúcich Vianoc.  
 Je to oheň Božej lásky, ktorú nám priniesol Spasiteľ vo svätú 
vianočnú noc. Mnohí prišli na to, že podstata týchto sviatkov nie je 
v množstve rôznych dobrôt, v darčekoch, ale v prežívaní lásky, ktorá 
prišla na svet. Preto prosme v modlitbách, aby sme to mohli 
zopakovať aj tento rok.  
 Ježiš prichádza v tomto vianočnom období, aby nám povedal, že 
sa chce narodiť do tohto prostredia, že hľadá tých, ktorí ho príjmu 
a budú ho akceptovať, a tým nám dal vnútornú silu na ceste životom. 
Vianoce ako pre malých, tak aj pre dospelých, sú vždy radostnými 
a požehnanými sviatkami, ktoré symbolizujú narodenie Božieho 
dieťaťa v jasličkách.  
 Vážení obyvatelia, dopisovatelia a čitatelia. V tomto vianočnom 
období Vám želám hlavne veľa zdravia, Božieho požehnania, 
spokojnosti, dobré spolunažívanie. Na záver nech zaznejú slová 
vystihnuté vo verši: 

Na Vianoce nech je všetko krásne,  
v srdciach ľudí nastal čas,  
nech sviečka nevyhasne,  
kým bude láska v každom z nás, ktorá zjednotí všetkých nás. 

 
 

Anna Szabová, šéfredaktorka 
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DOMOVÝ PARLAMENT 
Decembrové stretnutie Domového parlamentu sa uskutoční až po 

uzávierke časopisu, preto informácie z neho budú uverejnené 
v budúcom čísle. Dovolím si využiť tento priestor na napísanie pár 
slov k prvému roku spolupráce v jeho novom zložení. 

Domový parlament tvorí v súčasnosti 18 členov. Za rok 
pôsobenia sa vytvoril systém pravidelnej vzájomnej spolupráce. Na 
každom stretnutí sú členovia informovaní o ďalšom dianí a plánoch 
zariadenia, ku ktorým sa vyjadrujú. Návrhy a úlohy, ktoré zo strany 
jednotlivých členov na zasadnutí vzídu, sa následne riešia nielen na 
porade vedenia s vedúcimi úsekov a koordinátormi oddelení (tímov), 
ale aj na pravidelných stretnutiach s predsedom domového 
parlamentu. 

Zo spolupráce s novým zložením Domového parlamentu vznikli 
dve novinky – obe sa týkajú organizácie práce. Zaviedol sa systém, 
že: 1. na zasadnutí Domového parlamentu každý člen dostane 
rovnaký priestor na vyjadrenie svojho názoru a 2. že okrem zasadnutí 
Domového parlamentu prebieha pravidelne, spravidla jeden krát do 
týždňa, stretnutie s predsedom domového parlamentu, na ktorom 
spoločne prejednávame riešenia návrhov a úloh, ktoré vzišli zo 
zasadnutia. Cieľom je - do najbližšieho zasadnutia vyriešiť všetky 
úlohy, návrhy a pripomienky členov Domového parlamentu. 

Súčasný spôsob spolupráce nadobudol väčšiu flexibilitu. Domový 
parlament výrazne prispieva k skvalitňovaniu služieb všetkých 
obyvateľov zariadenia, k lepšiemu vzájomnému spolunažívaniu. 

Vážení obyvatelia, pozývam k spolupráci aj nových 
obyvateľov zariadenia, záujemcov, ktorí chcú a môžu 
svoju energiu venovať v prospech nás všetkých. Príďte medzi nás 
a staňte sa súčasťou našej skupiny! 

K blížiacim sa vianočným sviatkom prajem všetkým 
veľa zdravia, pohody a lásky! 

„Láska je zvon z krehkej ocele,  
nech zvoní nám ŠŤASTNÉ A VESELÉ!“  

                                                                                         Viera Bútorová, riaditeľka 
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Opäť chodím 
 Motodlaha sa používa vo všetkých fázach rehabilitácie a je 

významným pomocníkom na zlepšenie rozsahu 
pohybu s dobrým funkčným výsledkom. 
Zároveň výrazne znižuje celkový čas potrebný 
pre rehabilitáciu. Cvičenie je nebolestivé a 
pohyb sa vykonáva v relaxačnej polohe.      
 Pán Pavel Medo z hospitalizácie prišiel 
ako imobilný a s využitím rôznych techník 
a motodlahy je sebestačný, vďaka 
rehabilitovaniu na motodlahe je jeho život 
plnohodnotnejší. Dokáže chodiť bez 
ortopedickej pomôcky. Pani Emília Proksová 
po troch cvičeniach na motodlahe hýbe sama 
nohami, dokáže sa postaviť na nohy a to 
v priebehu dvoch týždňov.  
 Vďaka nadácii EPH a sponzorskému 
príspevku sme mohli rozšíriť poskytovanie 

rehabilitačných služieb v našom zariadení. Prístroj motodlahu naše 
fyzioterapeutky Andrejka, Soňa a Katka považujú za prínos do práce 
a motodlahu zaradili do každodenného rehabilitačného programu.   
                     (ak) 

Využili sme právo voliť 
 Začiatkom mesiaca november sa konali voľby do samosprávnych 
krajov. Aj keď sa to možno nezdá, tieto voľby sú významné a to 
z toho dôvodu, že samosprávny kraj zriaďuje, prevádzkuje a financuje 
rôzne inštitúcie. Volieb sa mohol zúčastniť každý, kto má u nás trvalý 
pobyt alebo má trvalý pobyt v tomto volebnom okrsku.  

Voľby prebehli hladko a plynulo, bez komplikácií. Ku každému 
voličovi prišli do izby dve členky volebnej komisie a náš sociálny 
pracovník. Obálku so svojim hlasom hodili do pripravenej urny.
 Voľby sme v našom zariadení úspešne zvládli a dúfame, že 
zvolení kandidáti budú česne plniť svoje predvolebné sľuby, že budú 
zodpovedne viesť náš kraj k lepšiemu.                                        (mm) 
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 Zo života obyvateľov  

zariadenia v Prašiciach 
 November prešiel v tichom spomínaní na našich blízkych 
zomrelých, v spomínaní na udalosti roku 1989. Niektorí z nás už 
nakupujú vianočné darčeky.  
 Vietor s dažďom bičujú holé konáre stromov a prázdne záhrady  
čakajú na prvú nádielku snehu. Napriek nečasu vonku, u nás 
v zariadení je teplučko a bolo aj veselo. Mali sme na to pádny dôvod. 

 Tento rok sa už druhá z 
našich obyvateliek dožila 
v novembri 90 rokov. Pani 
Adela Geschvandterová 
pochádza zo susednej 
dediny  Závada.  V našom 
zariadení je  od roku 2005. 
 Cíti sa tu veľmi dobre, 
a ako ona sama často hovorí: 
„nemenila by som“. So 
svojou spolubývajúcou si 
rozumejú, od začiatku bývajú 
spolu.  
 Srdečný vzťah prispieva 
aj celkovej životnej pohode 
a tá zase predlžuje život. 
Spolubývajúca pani Poláková 
oslávila 90-ku minulý rok.  
 Pani Adelke sme 
pripravili posedenie pri 
chutnej torte, zaželali sme jej 

do ďalších rokov veľa zdravia, spokojnosti a božieho požehnania.  
 Izbičku zaplnili kytice od detí a vnukov, ktorí priniesli sladké 
občerstvenie pre všetkých obyvateľov.  
                                                             (ll) 
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Dušičkový plamienok 
 Katolícka cirkev slávi 1. novembra prikázaný „Sviatok Všetkých 
svätých“, na ktorý 2. novembra nadväzuje deň spomienky na všetkých 
zosnulých, ľudovo povedané „Dušičky“. 
  A tak aj my, zo štvrtého oddelenia, ktorí sme nemali možnosť 
navštíviť hroby svojich blízkych, sme si našich zosnulých pripomenuli 
sviečkovou spomienkou v zariadení. Každý jeden z nás, zapálil svoju 
sviečku s myšlienkou na svojich blízkych zosnulých.  
 Sviečka, ktorá horí čistým plameňom symbolizuje večnosť, 
kolobeh života, svetlo nádeje, svetlo pre duše blúdiace, aby našli 
cestu a bránu do nebeského raja. Pomodlili sme sa modlitby Otče 
nás, Verím v Boha, Zdravas, nechýbal bolestný ruženec a piesne ako 
sú „Za mňa i za teba“, „Keď sa s nami Ježiš lúčil ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Strávili sme príjemné odpoludnie, a ukončili ho úvahou: 

Často spomínaš na tých, čo už nie sú... 
Práve dnes postojíš chvíľu v tichu,  
zapáliš sviečku, odriekneš modlitbu 
a zaplavia Ťa vzácne spomienky. 

Na krásne chvíle, na teplo dlaní, láskavé oči, milé slová. 
Chýbajú Ti veľmi? Ale vedz nikto celkom neodíde, 
pretože navždy zostávajú s Tebou v Tvojom srdci. 

                                                                                                           (aj) 
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Rozlúčka s jeseňou 
 Jeseň sa s nami lúči uplakaným, sychravým počasím. My na 
oddelení IT3 sme sa chceli s jeseňou rozlúčiť po svojom. Ešte keď 

nás „zubaté“ slniečko 
ohrievalo, nazbierali sme 

napadané lístie.  Spolu 
s našimi obyvateľmi sme 
ho zafarbili a vytláčali na 
pripravený papier. 
 Spomienkou na 
jesennú úrodu bolo aj 
nalepovanie farebných 
papierikov na predtlačené 
vzory jabĺčok, čo vytváralo 
krásnu mozaiku. Blíži sa 
čas vianočný, čas, keď si 

budeme pripomínať narodenie Ježiška. Spoločne si pripravíme 
vianočné ozdoby, s ktorými si skrášlime izby a spoločné priestory 
nášho zariadenia.                                                                      (mm) 

Už navodzujeme vianočnú atmosféru 
 Nielen vonku ale aj na našej hodine arteterapie sa nám už 
pomaličky „zvianočnieva“. 
Rozhodli sme sa, že si tento 
rok výzdobu na vianočný 
stromček urobíme 
svojpomocne. Z papiera.  
 A čím iným začať ako 
anjelmi. Nebolo ani veľa 
strihania, ani lepenia, skrátka 
jednoduché a pre nás pekné. 
A to, že naši obyvatelia sú 
veľmi šikovní dokazujú 
vytvorení anjeličkovia.  
 Takže nabudúce pokračujeme...                                              (kr) 
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KATARÍNA, KATKA... 
 Ako sa na správnu Katarínu patrí, aj tento rok naše zariadenie 
usporiadalo tradičnú Katarínsku zábavu. Keďže už v nedeľu začína 
advent, počas ktorého boli hlučné zábavy a svadby zakázané, 
obyvatelia nezaháľali a posledný krát v roku sa poriadne odviazali. 

 Katarínsku zábavu otvorila  príhovorom pani riaditeľka, kde 
všetkých zúčastnených privítala a popriala našim obyvateľom 
príjemnú zábavu plnú tanca a spevu. A že tanec a spev nesmel 
chýbať vie každý, kto sa zúčastnil. Keďže meno Katarína nesie v sebe 
množstvo zvykov a tradícií, tak sme si zaspomínali aj na pár z nich.  
 Na podnet našej opatrovateľky Jarmily Vaculovej, sa zábavy 
zúčastnili aj príbuzní našich obyvateľov, čo taktiež prispelo k príjemnej 
a uvoľnenej atmosfére. Úprimne sa tešíme, keď rodiny našich 
obyvateľov prídu na takéto akcie, a svojou prítomnosťou  vyčaria  
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úsmev na tvárach svojich blízkych. Posilňuje to nielen vzťahy 
v rodine, ale aj spoluprácu medzi nami.  
 Pekné spevácke vystúpenie predviedol v plnej paráde náš 
spevácko–dramatický súbor DOMOVNÍČEK. Ukázali, že aj 

s pribúdajúcim 
vekom ich elán 
a energia stále 
neopúšťa. Keďže 
súčasťou každej 
zábavy je aj 
občerstvenie, tak aj 
to nesmelo chýbať. 
Koláče, pagáče, či 
sladký puding plný 
ovocia nechýbal na 
stoloch našich 
obyvateľov. Do 
tanca a spevu nám 
hrala hudobná 

skupina pod vedením Rudolfa Chovanca. Ľubozvučné melódie sa 
niesli celým parketom.   
 Tanec a veselá atmosféra bola príjemným ukončením poslednej 
zábavy v roku.  
 A ako sa nechali počuť naši hudobníci pod vedením pána Rudka  
Chovanca?:  „...v tomto zariadení vidno, že zamestnanci majú 
ľudský a pozitívny vzťah k obyvateľom. Je príjemné sledovať 
s akou samozrejmosťou k nim pristupujú a akú príjemnú 
atmosféru svojou prítomnosťou vytvárajú. Aj my sa tu cítime 
s vami veľmi dobre.“  Takýto postreh nás všetkých veľmi potešil. 
K tomuto môžeme dodať, že rovnako dobre sme sa cítili aj my vďaka 
hudbe a spevu našich hudobníkov. 

A viete, ktorí zamestnanci sa venovali našim obyvateľom?: 
Renátka Tomanová, Jožko Lendel, Majka Miková, Zuzka 
Zelísková a z kuchyne Evka Želízková a Janka Kopčeková. Mnohí 
zamestnanci podporili zábavu aj sponzorsky, vďaka čomu sme mohli 
pripraviť bohatšie občerstvenie pre našich obyvateľov.        (zz) 
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Aj mozog a pamäť musíme cvičiť 
 Všetkým sa nám stáva, že zabúdame. A to nielen na rôzne 
banálne veci, ale aj na tie dôležitejšie, často si nevieme spomenúť, 
kde sme čo položili, zabúdame adresy... 
 Preto udržiavať mozog v dobrej kondícii je pre každého veľmi 
dôležité. Zanedbávanie svojej pamäti podstatne zníži schopnosť 
pamätať si. Z dôvodu precvičovania pamäti sme sa na IT4 rozhodli 
pravidelne stretávať  s obyvateľmi, kde sme  začali  precvičovať 
pamäť formou vedomostných súťaží. Jednu z nich sme nazvali „Páli 
Vám to“.  

 Stretávame sa v popoludňajších hodinách, kedy si preverujeme 
formou testu, otázok a odpovedí to, čo sme sa predtým naučili. Veď 
návštevu „starého pána Alzheimera“ ešte neočakávame, napriek 
tomu,  nám nezaškodí potrápiť si svoje pamäťové bunky. A čo tým  
získavajú účastníci takýchto súťaží? Overia si funkčnosť svojej 
pamäti, majú radosť z hry, získajú ocenenie.  
 Štefan Hučko, ktorý má rád všetky vedomostné súťaže povedal: 
„je super, že sa tu starajú o naše kultúrne a vedomostné vyžitie. 

Táto súťaž bola na úrovni, bola robená zaujímavou formou, preto 
ďakujeme za pekné popoludnie a dúfame, že nebolo posledné.“
               (aj) 
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Nezabúdajme na nich 
 „Zíde z očí, zíde 
z mysle“. Týmto príslovím 
zvykneme označovať našu 
zábudlivosť. Inokedy však 
zabúdanie môže byť 
prejavom ľahostajnosti, ba 
až nevďačnosti. 
 Práve preto naša 
„mystická“ beseda patrila 
práve tým, ktorí odišli do 
večnosti. Korene tohto 
novembrového sviatku 
siahajú veľmi ďaleko, a 

kým my v tichosti spomíname, v minulosti bol spájaný tento sviatok 
s rôznymi rituálmi a radosťou zo stretnutia so zosnulými. Venovali 
sme sa aj významu modlitieb a svätých omší.                                  (kr) 

Prechádzka so sladkou odmenou 
 Aj v jesennom, sychravom počasí, sme sa vybrali spolu s našimi 
šiestimi obyvateľmi na 
vychádzku. A čo by to 
bola za prechádzka, keby 
sme si nevybrali niečo 
motivačné, aby sa nám 
trošku viac chcelo. 
Jednoznačnou voľbou 
bola cukráreň.  
 Hoci to bola dlhšia 
cesta, ako sme zvyknutí, 
o to sladšia bola odmena 
za podaný výkon. 
Posedeli sme si pri koláčiku, kávičke, niektorí pri cigaretke.  
 Rozhýbali sme unavené a lenivé kosti, prevetrali sme sa 
a šťastne sa vrátili domov, práve včas, k obedu.                      (kr) 
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Domov je tam, kde je Ježiš 
 Ak sa na niektoré betlehemy, betlehemčeky pozrieme zďaleka, 
vidíme ako keby gotický oblúk, gotickú klenbu a uprostred nich jasličky.  
Ale keď prídeme bližšie, vidíme, že to nie je architektúra, že to nie je ten 
gotický oblúk ako sa to vidí zďaleka, ale že sú to dve postavy a tie sa 
nakláňajú na Ježiša Krista uloženého v jasličkách. Teda keď sa mohlo 
zdať, že to dieťa chráni oblúk z tehál, alebo nejakého stavebného 
materiálu, v skutočnosti ho chránia dve osoby. Jedna z pravej strany 
a druhá z ľavej, a vytvárajú mu akýsi štít a tiež istotu. Preto keď hovoríme 
o rodine a o domove, tak nehovoríme o lokalite, o stenách, o chodbách. 
Ale hovoríme o ľuďoch. Ľudia vytvárajú domov.  

V meste Erbil v irackom Kurdistane sa nachádza utečenecký tábor, 
kde je najviac kresťanov aj zo Sýrie, ktorí stratili svoje domovy. Tu  si tiež 
zriadili taký betlehem. Je to stan a na ňom je napísané: „Domov je tam, 
kde je Ježiš.“ Sú to silné slová, najmä ak si uvedomíme, že ich písali 
ľudia, ktorí navždy stratili svoje vlastné domovy vo vojne. Teda nie je to 
o lokalite, o nejakej ulici. Je to o vzťahoch. Domov je tam, kde prídeme, 
zažijeme prijatie, lásku a cítime istotu. Žijeme v dobe, kde sa o láske 
pekne spieva, recituje, debatuje a prednáša. Ale často keď človek počuje 
o láske, zisťuje,  že je to veru mnoho krát ďaleko od takej lásky, akú nás 
naučil Ježiš Kristus.   
 Totižto v rodinných vzťahoch je láska obeta. Láska bez obety nie je 
skutočná láska. A zasa naopak, obeta bez lásky nie je skutočná obeta. 
Každé ráno odpustiť a začať odznova. Vykročiť k druhému. Všímať si jeho 
potreby. Spýtať sa kto čo potrebuje. Jednoducho povedané vytrvať vo 
svojom okolí  pocit istoty a bezpečia. Veci každého dňa, ak sú trpezlivo 
zdieľané, a trpezlivo bez výčitiek vypočuté, sú súčasťou domova. A toto 
buduje naše vzťahy. Veľa krát musíme prijímať a veľa krát musíme aj 
dávať. Práve to je tá testovacia oblasť našej lásky. Či sme ochotní dávať. 
 A tak nám dobrotivý Boh dáva Svojho syna. Nevšedným spôsobom. 
Božie dieťa sa rodí na slame. A tu vidíme tú univerzalistu Božej lásky. 
Pristúpiť k nemu môže aj mudrc z východu, aj pastier z neďalekej 
pastviny. Všetci sme pozvaní pristúpiť k Ježišovi a vziať ho aj do svojej 
rodiny a tam nastoliť jeho zákon lásky. A to každému z vás, milí 
obyvatelia, zo srdca prajem.  
                                                                                             (rw) 
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Narodil sa Kristus Pán 
Narodil sa Kristus z matky Márie, 

dievčatá mu prichystali ľalie. 
Anjelici spievali maličký, 

požehnanie nasypal im do rúčky. 
Za syr, ktorý priniesli pastieri,  

rosou dažďa naplnil ich úsmevy. 
Aby mohla na pastvinách tráva rásť, 

a ovečky sa tak mali kde pásť. 
Aj trom kráľom dal odmenu za dary, 
pokoj do snov, viac úrody v chotári, 

všetkým ľuďom more lásky a skromnosti, 
počas Vianočných sviatkov najmä veľa spokojnosti. 

                                                                                                                     Petronela Kittlerová, obyvateľka 
Aforizmy 
Jedinou prekážkou pred tvojim cieľom, je tvoja výhovorka. Trvá to 
dlho, kým dorastieme na to, aby sme boli mladí. Aj cesta dlhá tisíc míľ 
sa musí začať prvým krokom. Keď srdce plače za tým, čo stratilo, 
duch sa raduje z toho čo našiel.  
Pranostiky                            
Aké je počasie na Barboru, také býva až do Vianoc. Na sv. Mikuláša 
už je všetka zima naša. Aký je čas na Adama a Evu, také budú 
nasledujúce dni. Keď je Štedrý večer hmla, bude plané počasie. Keď 
sv. Štefan blato vyfúkal, bude pekná jar. 
                                                                              Petronela Kittlerová, obyvateľka 
Výroky slávnych 
Halík: Pravda je kniha, ktorú ešte nikto nedočítal do konca. Gracián: 
Najväčšia pravda bola vždy vyrieknutá žartom. Shakespear: Kto ranu 
nepocítil, ranám sa smeje. Tolstoj: Svetlo zostáva svetlom aj vtedy, 
keď ho slepý nevidí. Bacon: Len ten, kto ťa porazil, ťa pozná 
najlepšie. Einstein: Život je kreslenie bez gumy. Ediga: Láska je 
námesačnosť ducha.                                          Magdaléna Drábiková, obyvateľka                    
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Z pera našich obyvateľov            MD-12/2017

Anjelik priletel ku mne 
 Anjelik priletel ku mne, na obláčiku z neba, krídelkami veselo 
máva. Anjelik môj cítime ťa v duši, prišiel si sa pozrieť, či je všetko tak, 
ako sa sluší.  
 Vonku na Vianoce sa všetko belie a trbliece, 
a v diaľke sa Betlehemské svetlo ligoce. Anjelik za 
odplatu dobrým ľuďom koláčiky v košíčku nosí. 
Hviezdičky na nebi krásou sa ligocú, veď dnes je 
Štedrý deň – Adama a Evy.  
 Sneh je už meter a po vianočnej večeri, pod 
stromčekom darčeky Ježiško nám nosí. Polnočná 
omša sa začala, narodil sa Kristus Pán, nevinný 
a čistý, veseľme sa. Oči zatvoríme, počujeme 
vianočnú koledu hrať „Tichá noc, svätá noc, všetko 
spí, všetko sní...“ 
 Nezradím ho, láskavého anjelika, je jemný, múdry a verný – je iba 
môj.  
                                                                                Beáta Révayová, obyvateľka                                                              

 

Vianočná atmosféra 
 Tak ako každý rok, tak aj tento sa nielen deti tešia na príchod 
Mikuláša, ktorý príde už čoskoro, ale aj na blížiace sa Vianočné 

sviatky. Pre dospelých je to, aspoň na 
začiatku, veľký zhon, všade veľa ľudí, na 
cestách zápchy. Ale chceme urobiť radosť 
predovšetkým tým najmenším  - našim 
deťom, a to tieto sviatky spĺňajú.  
 Sú to najpokojnejšie sviatky v roku, 
kedy sa celý svet aspoň na chvíľu zastaví 
a vychutná si tú krásnu rodinnú atmosféru 
v kruhu najbližších. Darčeky a detská 
radosť sú len bonus k tomu všetkému. 
 Tak mi dovoľte aby som Vám poprial 
pekné, pokojné tieto sviatočné dni.  

                               Štefan Hučko, obyvateľ 
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Spoločenská rubrika             MD-12/2017 

 

VITAJTE MEDZI NAMI 
V mesiaci NOVEMBER k nám prišli noví obyvatelia 

 

    Do Prašíc   Ján Hrutka  
Mária Bajzíková 

         Do Topoľčian  Johana Hurčíková 
                                          Štefánia Šmatláková 
                                          Marta Candráková 
                                          Emília Proksová 
                                          Rudolf Viselka 
                                          Ernest Kučerka 

 
DECEMBROVÍ oslávenci 

 

01.12. Jozef Finta    18.12. Mária Pokusová 
02.12. Gabriela Matejková  18.12. Emília Michalíková 
02.12. Alžbeta Blažiová   19.12. Janka Klačanská 
02.12. Mária Okšová   19.12. Dobruša Gogová 
03.12. Františka Pochybová  25.12. Miroslav Kleman 
06.12. Simona Bizoňová   26.12. Tibor Švec  
07.12. Mária Medová  28.12. Igor Karvay 
10.12. Jozef Hrutka            29.12. Jozef Skladaný 
      31.12. Jozefína Gogová 

 
Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, 

veľa šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti. 

 
V mesiaci NOVEMBER nás opustili 

 

 

Anton Grach, Jozefína Ručkayová,  Gejza Stanko,  
Zita Petríková, Antónia Streďanská, Emil Kopček 

Česť ich pamiatke! 
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Podujatia              MD-12/2017 

PRIPRAVUJEME PRE VÁS V DECEMBRI 
Denne Pohybom ku zdraviu       CHD-RhB  M.Mihálik 
Denne Rehabilitačné cvičenia    Rhb           Janka T. 
Denne Rehabilitačné cvičenia    Rhb   Soňa  
Denne Rehabilitačné cvičenia    Rhb   Katka K.  
Po  Rehabilitačné + skupinové cvičenia     PRAŠICE  Andrejka 
Ut-Pia Rehabilitačné cvičenia    Rhb   Andrejka 
Ut,Štv Skupinové cvičenia     chodby   Andrejka,Janka 
Ut,Štv Skupinové cvičenia     chodby  Soňa, Katka 
P,U,S,Š DomAteliéR      B/3   Janka G. 
05.12 Práca s knihou      A/2   Zuzka 
05.12 Spoločenské hry     B/4   Martin 
05.12 Práca s farbami     B/1   Majka 
06.12 MIKULÁŠ v zariadení    jedáleň  Richard 
07.12 Pamäťové cvičenia     B/4   Martin 
07.12 Vianoce ako doma     ZSS Nitrava Katka 
07.12 Práca s knihou      A/4   Roman 
07.12 Uspokojov. duchovných potrieb  B/1   Richard 
08.12 Arteterapia      A/2    Renátka 
08.12 Spoločenské hry     B/4   Martin  
08.12 Spievanie vianočných piesní   B/1   Natália 
11.12 Spoločenské hry     A/2   Renátka 
11.12 Spoločenské hry     chodba  Zuzka 
11.12       Pamäťové cvičenia     B/4   Martin 
11.12 Kognitívna rehabilitácia    B/1   Richard 
11.12 Vystúpenie detí     jedáleň  Natália 
11.12       Práca s farbami     A/4   Katka 
12.12 Spoločenské hry     B/4   Martin 
12.12      Práca s knihou      A/2   Zuzka 
12.12 Výroba vianočných dekorácii   B/1   Majka,Natália 
12.12 Seniorské Vianoce     Kultúrny dom Richard 
13.12 Vedomostné dopoludnie    B/1   Majka 
13.12 Pamäťové cvičenia     A2   Zuzka 
13.12 Vianočná výstava     OC MAX  Janka G. 
13.12 Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
14.12 Pamäťové cvičenia     B/4   Martin  
14.12 Vianočný pingpongový turnaj  pingpong.hala  Martin 
14.12 Práca s knihou      A/4   Katka 
14.12 Práca s materiálom     B/1   Natália 
15.12 Arteterapia      A/2    Renátka 
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Podujatia              MD-12/2017 
15.12 Spoločenské hry     B/4   Roman 
15.12 Pečenie vianočných koláčikov  Harlekýn  Natália 
15.12 Duchovné cvičenia     kaplnka  Richard 
18.12 Pamäťové cvičenia     B/4   Martin 
18.12 Kognitívna rehabilitácia    B/1   Richard 
18.12 Spoločenské hry     A/2   Zuzka 
18.12 Beseda s knihou     knižnica           Katka 
19.12 Vianočné vône      B/1   Majka,Natália 
19.12 Práca s knihou      A/2   Zuzka 
19.12 Spoločenské hry     B/4   Martin 
20.12 Vianočné trhy v zariadení   jedáleň  Simonka 
21.12 Súťaž Vianočná hviezda    B/1   Majka,Natália 
21.12 Pamäťové cvičenia     B/4   Martin 
21.12 Práca s farbami     A/2   Zuzka 
21.12 Práca s knihou      A/4   Katka 
22.12 Spoločenské hry     B/4   Martin 
22.12 Decembroví oslávenci IT3   B/1   Janka R. 
24.12 Štedrá večera      jedáleň      Natália,Roman 
27.12 Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
28.12 Z rozprávky do rozprávky   B/1   Natália 
28.12 Pamäťové cvičenia     B/4   Martin 
29.12 Spoločenské hry     B/4   Martin 
29.12 Uspokojov. duchovných potrieb  B/1   Richard  
 
 

 
 
 
 

Milí naši obyvatelia, 
je tu opäť po roku čas VIANOC.  

Dovoľujeme si Vás pozvať  
k štedrovečernému stolu,  

dňa 24. 12. 2017, 
kde spoločne prežijeme túto krásnu   

a pokojnú chvíľu v spoločnej rodinnej atmosfére.  
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Zábava a relax              MD-12/2017 

Zasmejme sa 
Sekretárka vybehne z riaditeľovej kancelárie celá červená. – Čo sa ti 
stalo?, pýta sa kolegyňa. Sekretárka sa na ňu pozrie a odpovie – Ale, 
šéf mi ukázal, čo počítač nedokáže.  
 
Pán dáva v krčme pri pive ponaučenia – Zďaleka nie všetci vodiči sú 
hulváti. Niektorí zastavia, zvezú vás, pozvú na fľašku vína, a ešte vás 
aj nechajú prespať. Prísediaci sa ho spýta – Nehovorte, to sa vám už 
stalo? Na to muž odpovedá – Mne nie, ale mojej manželke už 
niekoľkokrát.                                                            

                                                                            Petronela Kittlerová, obyvateľka   
 
Veľmi zhovorčivá pani vraví lekárovi -  Chceli ste, aby som Vám 
ukázala jazyk, a potom ste sa naň ani nepozreli. Na to doktor 
odpovedá – Netreba, ja som len chcel v pokoji vypísať recept. 
 
V škôlke Anička volá na Miška – Miško poď, budeme sa hrať na 
mamu a tatu. Miško znechutene – Ja sa tak neviem hrať. Anička 
odpovedá:  Ale Miško, budeme sa hádať! 
                                                                                   Eva Kohútová, obyvateľka  
 
Manžel si kontroluje podané čísla na športke a komentuje – Keby mi 
vyšli aspoň tri čísla, drahá... Na to prišla odpoveď od manželky – Ja 
by som bola spokojná, keby ti konečne vyšlo aspoň jedno číslo.  
 
Starý bohatý dedko náhle zomrel. Jeho synovia mu chystajú pohreb. 
Prvý syn hovorí – Vystrojíme mu pohreb za 100 eur. Druhý syn nato – 
Celkom by stačil aj za 50 eur. Dedko sa náhle zdvihne, pozrie na 
svojich synov a prehovorí – Vy hádam chcete, aby som aj na ten 
cintorín prišiel sám. 
                                                                                                               Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
 
Chlapík hovorí svojmu priateľovi - Nehovoril som s manželkou 18 
mesiacov. Kamarát hovorí - Prečo nie? Chlapík hovorí - Nerád ju 
prerušujem. 
                                                                                   Rudolf Sokolík, obyvateľ 
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Zábava a relax              MD-12/2017 

Tajnička 
 Krásna farebná jeseň pomaly zatvára dvere, aby ich otvorila pre 
ďalšie pekné dni. S chladným počasím prichádzajú najkrajšie sviatky 
roka. Najbelšie ročné obdobie je ukryté aj v tajničke.  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               
                                                                           Simeon Masár, obyvateľ 
 
Hádanka č.1: 
Čo je to skalpel? 

a.) záhradkársky nástroj 
b.) chirurgický nástroj 
c.)    kuchynský nástroj                                                      Rudolf Sokolík, obyvateľ                          

Hádanka č.2: 
Ako sa volá najznámejšia vianočná pieseň/koleda?  

1.    Vstávajte pastieri  
2.    Tichá noc   
3.    Rolničky                                                                       Štefan Hučko, obyvateľ 

  
Správnu odpoveď odovzdajte do 20. 12. 2017 svojmu sociálnemu 

pracovníkovi. Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  
 

Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 11/2017 sa stávajú: 
 
 

Miroslav Kleman a Gabriela Šútová 
 

Srdečne gratulujeme! 
 

      Ročné obdobie 
         Peňažný základ, kapitál 
         Teplota pod 0 ºC 

         Letný mesiac 
          
         Chrumkavé ovocie 
         Roztok 
          
         Stará značka typu auta 
         Skonal 
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Vlastnoručná vianočná výzdoba 

  
                                                FFoottoo::  KKaattkkaa  
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